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Samsö bokningssystem 

BOKNINGSTAVLAN 
Aktivera tavlan genom att hålla brickan mot den figur på tavlan som ser ut som en bricka. Använd 

pilknapparna och OK-knappen för att välja vad du vill boka. 

 

TVÄTTSTUGORNA 
Alla som har en bricka (elektronisk nyckel) till våra tvättstugor kan komma in i vilken av tvättstugorna 

som helst när som helst på dygnet. 

Skulle det bli problem med detta, kan vi komma att införa inskränkningar. 

Bara den som har bokat en tvättid kan starta en maskin som ingår i bokningen. 

 Fördel: 1  Ingen annan kan komma och "stjäla" den maskin du bokat.  

 2  Ingen kan gå in och köra maskinerna på natten så att de som bor ovanpå tvättstugan 

 blir störda. 

Nackdel: Du måste visa brickan för bokningstavlan och sedan starta maskinen inom 15 minuter från 

det. 

 

Du kan vara säker på att tvättmaskinerna är lediga när din tvättid börjar. Man kan inte starta en tvätt 

om tvättiden för den överstiger den bokade tiden. 

 

Börjar du inte tvätta inom 30 minuter från tvättpassets början, förfaller din bokning och någon annan 

kan boka resten av passet. 

Torka tvätt kan man göra 30 minuter efter att tvättpasset har slutat. Man kan alltså inte börja sitt 

tvättpass med att torka tvätt som man kanske tvättat hemma. 

Du kan boka tvättpass när som helst. På bokningstavlan kan du se vilka tvättpassen är och vilka som 

är lediga. 

Du kan boka på vilken av bokningstavlorna som helst och du kan också boka via vår webbplats 

www.samso.nu (Namn = vårt interna lägenhetsnummer, lösenord = Webblösen – båda stod på 

kuvertet du fick brickan i). 

Du kan boka två tvättpass åt gången med en grupp maskiner. En grupp består av två ”normala” 

tvättmaskiner tillsamman med, eller utan, den stora maskinen. 

 

Spontantvättmaskinen måste bokas, men kan bara bokas för pågående eller nästa tvättpass. Den 

bokningen räknas inte in i det tillåtna antalet bokningar. 

Du kan boka 8 tvättpass/30 dagar. Har du bokat ett pass och sedan avbokar det utan att ha börjat 

tvätta på det, räknas inte det avbokade passet. 

Vill du se hur många bokningar du har kvar, kan du logga in med din bricka och därefter välja 

”Tjänster” och sedan ”Bokningsinformation”. 

http://www.samso.nu/
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Du kan boka tvättpass 30 dagar i förväg. 

Du bör avboka tvättpasset om du inte vill använda det. Behöver du inte hela passet - avboka det när 

du lämnar tvättstugan, någon annan kan behöva tvätta då. 

Förlorar du din bricka, får du köpa en ny och anmäla det till styrelsen, som då ombesörjer att den 

gamla brickan avregistreras och den nya registreras. Brickorna är registrerade på vårt interna 

lägenhetsnummer. 

BASTU  
På samma sätt som med tvättstugorna kan man boka tid för att använda vår bastu. Bokningen görs 

på samma sätt som för tvättstugorna och med samma bricka. Tillträde till bastun får man med vanlig 

nyckel som tillhandahålls av den som är ansvarig för bastun. Den som har bokat bastun, kan under 

den bokade tiden komma in genom dörren till föreningslokalen med sin tvättstugebricka. 

Man kan boka en timma åt gången flera gånger efter varandra. Om ingen bastat före, får man sätta 

på bastun och räkna med att det kan ta en timma innan bastun blir varm. 

FÖRENINGSLOKAL 
Boka föreningslokalen görs genom att man kontaktar lokalansvarig. Endast den som är lokalanvarig 

kan boka lokalen. Alla styrelsemedlemmar kan dock se bokning av lokalen. 

TILL SIST 

Nästan alla regler går att ändra. Hör av dig till styrelsen med synpunkter och förbättringsförslag.  


